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Februari 2015 

Met trots kunnen we 

melden dat er dit jaar 

een overeenkomst is 

getekend om een dui-

delijker beleid samen 

te stellen ten aanzien 

van de gehandicapten-

zorg en de rechten van 

mensen met een han-

dicap op de arbeids-

markt. 

Pak Gusti, Regent van West  

Manggarai District, ondertekent 

een overeenkomst om een duidelij-

ker beleid samen te stellen in 

2015, in samenwerking met onze 

organisaties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het nieuwe jaar is weer be-

gonnen. Met een goed ge-

voel kijken we terug op 

2014 waar in de laatste 

maanden nog veel activitei-

ten hebben plaatsgevonden.  

Martin en Bone met de Regent op 

International Disability Day 

 
International Disability 

Day 3 December 2014 

Deze dag vieren we al jaren 

samen met alle organisaties 

die zich in Labuanbajo bezig-

houden met gehandicapten-

zorg. Dit zijn met name de 

drie grotere organisaties 

Binongko (revalidatie, werk-

gelegenheid en recreatie 

voor mensen met een han-

dicap), KPPC-KJ (ons veld-

werkproject) en Yayasan 

Ayo Mandiri (ons massage-

trainingcentrum), maar ook 

individuele mensen met een 

handicap wonen deze dag 

graag bij. Het is een dag 

van feest en bewustzijn. Dit 

jaar waren we uitgenodigd 

bij het Regent Kantoor in 

Labuanbajo om onze activi-

teiten en voortgang te pre-

senteren, maar ook om 

aandacht te vragen voor 

een actievere samenwer-

k ing  tussen  DPO’s 

(Disabled People’s Organi-

sations) en de lokale over-

heid. KPPC-KJ is de kar-

trekker in het lobbyen met 

de lokale overheid, zij heb-

ben de afgelopen jaren 

hard gewerkt om gehandi-

captenzorg en alle verwan-

te onderwerpen bespreek-

baar te maken en op de 

kaart te zetten.  

Feni, een van onze masseuses, 

(slechthorend) presenteert vol zelf-

vertrouwen de activiteiten van het 

massagetrainingscentrum. 

Beste vrienden van Kita Juga 

Stichting “Kita Juga!” 

Wilhelminalaan 7 

5993 AB  Maasbree   

E-mail: kitajuga@live.nl 

www.kitajuga.com 
Rekeningnummer: 

NL12 RABO 0130 821 799 
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Johannes, film en documen-

taire maker en eigenaar 

van Traveltelly, komt op 

bezoek 

 

Net voor kerst kregen we een 

week lang bezoek van Johannes, 

die in 2014-2015 in samenwer-

king met I Like Local (zie 

www.i-likelocal.com) een docu-

mentaire maakt over de pro-

jecten waar I Like Local mee 

samenwerkt. Het massage cen-

trum is een van deze projecten 

en werkt samen met I Like Lo-

cal om toeristen te matchen 

met local activiteiten. Een van 

deze activiteiten is het aanbie-

den van een 4uur durende cur-

sus massagetechnieken aan toe-

risten in Labuanbajo, gegeven 

door onze senior masseurs in 

ons trainingcentrum. Johannes 

heeft naast zijn gewone op-

dracht ook nog heel veel extra 

materiaal (film en video) ge-

maakt en gemonteerd voor 

promotie gebruik voor Stich-

ting Kita Juga! Geweldig! Nog-

maals bedankt Johannes! 
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"In some places you lose a 

little bit of your heart. Not 

because of the place, but 

because of the people. 

This is the case with this 

place. The center is set-up 

by a Dutch woman Rosali-

en, her local husband and 

her mum. Great respect 

for how they build this 

massage center. The men 

who work here are blind 

and the girls deaf,  

 

 

but it is amazing to see 

what they have learned 

and the massage is won-

derful! I had the honor to 

stay with Martin (the man-

ager), his wife and kid and 

Martins brother. That they 

couldn’t see was also the 

only difference between 

us. Like friends we enjoyed 

each other’s company and 

laughed a lot. Thanks for 

this great opportunity!" 
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Nieuw in 2015 

 

In februari 2015 starten we met een 

nieuwe activiteit in het massagecen-

trum: het verzorgen van een mini-

cursus massagetechnieken voor 

touristen in Labuanbajo. Hierbij le-

ren zij massagetechnieken van onze 

seniormasseurs Lia en Martin, krijgen 

uitleg over methodieken en effecten, 

en krijgen een beeld van hoe onze 

masseurs andere mensen met een 

handicap trainen. Al met al een gezel-

lige, leuke en leerzame activiteit voor 

op druilerige regendagen in Labuan-

bajo.  

Martin geeft massagecursus aan een toeriste. 

 

Mikael geslaagd 

Van oktober-december 2014 heeft 

Mikael (blind) de massagecursussen 

Reflexology en Full Body Massage 

gevolgd en in december heeft hij zijn 

certificaat behaald. Mikael is  met 

kerst teruggegaan naar zijn kampung  

  

Mikael (18 jr) aan het werk tijdens training. 

waar hij in februari zal beginnen met 

masseren van mensen uit zijn dorp. 

Zijn familie was erg enthousiast over 

zijn verworven kwaliteiten en kennis 

en stimuleert hem om zijn eigen be-

drijfje te beginnen door hem een 

stuk land te geven naast het familie-

huis. Hierop bouwen ze dan een 

kleine massageruimte en een slaap-

ruimte voor Mikael. Stichting Kita 

Juga wil graag helpen met het beta-

len van het golfplaten dak en de kos-

ten van mentor Martin om naar Mi-

kael’s dorp te gaan en hem te helpen 

met het opstarten van zijn activitei-

ten. De rest van het benodigde geld 

wordt door de familie zelf bij elkaar 

verzameld. Fantastisch! We nodigen 

Mikael in 2015 vier keer uit om een 

week bij het massagecentrum te ko-

men om samen klanten te behande-

len, kennis te verfrissen, eventuele 

zorgen samen te bespreken en om 

de na-begeleiding optimaal te kunnen 

realiseren.  

Veiligheid Massagecentrum 

In januari is er ingebroken in het 

massagecentrum. Gelukkig is er 

niks gestolen omdat alles achter 

slot en grendel is opgeborgen op 

het kantoor. Maar het heeft ons de 

ogen weer geopend dat we de be-

veiliging moeten verbeteren. Om-

dat het centrum veel grote ramen 

heeft hebben we besloten dat we 

alle ramen die toegankelijk zijn 

moeten beveiligen met tralies. 

Vooral omdat enkele stafleden ook 

in het massagecentrum wonen, en 

zij door hun handicap niet altijd 

inbrekers tijdig kunnen horen of 

zien, is het van belang dat we hun 

gevoel van veiligheid waarborgen. 

Ook moet een van de buitenmuren 

(landafscheiding) opgehoogd wor-

den en moet de parkeerplaats ge-

grendeld worden met een ketting. 

Dit zijn allemaal kostenposten die 

buiten de normale kosten vallen 

dus we vragen graag uw aandacht 

hiervoor. De drie ramen van de 

receptieruimte zijn al beveiligd, 

maar er zijn in totaal 14 raamtralies 

nodig. 

 

 

 

Receptieruimte met beveiligingstralie. 
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Wij, de medewerkers en vrijwil-

ligers van Stichting Kita Juga, gaan 

weer volop aan de slag met nieuwe 

ideeën en mogelijkheden om de 

projecten NOG zelfstandiger te 

maken. Hopelijk kunnen we hierbij 

op uw steun rekenen.  

 
Mocht u een goed idee hebben 

voor fondsenwerving of organiseert 

u binnenkort een activiteit waarvan 

u de opbrengst aan Kita Juga wilt 

doneren, neem dan even contact op 

via kitajuga@live.nl. We kunnen u 

dan voorlichtingsmateriaal toestu-

ren of u anderzijds van dienst zijn.  
 
Groetjes Rosalien 
 

 

Oproep 

Kort nieuws 
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Caritas Germany heeft de  

samenwerking met KPPC-KJ  

nog 3 jaar verlengd! 

 

Na enkele onzekere maanden is het nu 

bekend dat Caritas Germany het 

veldwerkproject KPPC-KJ en nog 

enkele andere gehandicaptenpro-

jecten op Flores de komende 3 

jaar zal blijven steunen. Dit is fan-

tastisch nieuws! Niet alleen omdat 

KPPC-KJ dan nog de kans krijgt om 

hun activiteiten in de dorpen verder 

uit te breiden, maar het geeft ook nog 

tijd om de samenwerking met de loka-

le overheid te versterken. Dit is vooral 

belangrijk omdat we hopen dat het 

programma en het budget (in elk geval 

een groot deel) in de toekomst door 

de lokale overheid gefinancierd gaat 

worden. Op deze wijze zou de voort-

gang van het project gewaarborgd zijn 

en meer gedragen worden door lokale 

stakeholders en niet alleen door bui-

tenlandse Non Governmental Organi-

sations (NGO’s). 

Nelly en Rosalien op bezoek bij KPPC-KJ 

 

 

 
 

Tweeling: het gaat momenteel niet zo 

goed met Syakira en Shahira. Ros en 

Bryan gaan op korte termijn weer met 

hen naar Bali voor een controle want 

de kinderen hebben allebei meer en 

meer last van epileptische aanvallen en 

slapen daardoor slecht en hebben va-

ker koorts. Ze zijn de afgelopen jaren 

relatief gezond en stabiel geweest, 

maar nu lijkt het toch achteruit te 

gaan. Het volume hersenvocht lijkt 

weer toegenomen. Na het onderzoek 

in het ziekenhuis op Bali kunnen we u 

meer informatie geven.  
 

Klarita, dochter van Martin: Klarita 

is in januari weer op controle geweest 

bij de neurochirurg in het ziekenhuis 

op Bali. De drain doet goed zijn werk, 

er zijn geen infecties of verstoppingen, 

wat de geestelijke en motorische ont-

wikkelingen ten goede komt. Ze is een 

pientere en alerte meid en wil alles 

volgen en leren. Maar de zwaarte van 

haar hoofd maakt dat ze bepaalde be-

wegingen nog niet kan maken en nor-

male motorische mijlpalen nog niet 

behaald heeft. Rosalien heeft haar in 

Bali onderzocht en moeder Ina heeft 

enkele oefeningen meegekregen die ze 

thuis met Klarita kan doen. Over 6 

maanden volgt weer een controle in 

Bali. 
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Masseren op vliegveld: het blijft 

vooralsnog onduidelijk of het nieuwe 

vliegveld in Labuanbajo de deuren 

open gaat zetten voor ondernemers 

en bedrijven. Het massagecentrum 

ziet mogelijkheden om een reflexolo-

gy en stoelmassage ruimte te huren, 

maar er wordt geen duidelijkheid ge-

geven door het management van het 

vliegveld of we daadwerkelijk een 

standplaats kunnen krijgen.  

 

Goede Doelen Collecte: In Maas-

bree wordt in de week van 13 april 

voor de 2e keer de Goede Doelen 

Collecte gehouden. Ook dit jaar is 

Stichting Kita Juga weer één van de 

deelnemende organisaties.  
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